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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

KIÁLLÍTÁSSAL ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓVAL ÜNNEPELTÜK
A ZENE VILÁGNAPJÁT DOROGON

A

Dorogi képzőművészek alkotásai a galériában. Rauscher-díjat vehetett át Kovácsné Fódi Krisztina

Zene Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepség kezdőakkordjaként dr. Zsembery Dezső műgyűjtő
alkotásaiból nyílt kiállítás a Dorogi képzőművészek a Zsembery-gyűjteményben

címmel. A művelődési házban köszöntőt
mondott dr. Tittmann János polgármester, aki méltatta a Díszpolgári címmel, Pro
Urbe díjjal is elismert dr. Zsembery Dezső
értékteremtő munkáját. A kiállítást Kovács
Lajos író, helytörténeti kutató ajánlotta a
szépszámú érdeklődő ﬁgyelmébe. Részletesen ismertette a Galériában bemutatott
művészek életútját, Doroghoz való kötődésüket, alkotómunkájukat.
A Zene Világnapját kórustalálkozóval ünnepeltük Dorogon. Dr. Tittmann János polgármester átadta a Rauscher György Díjat.
2016-ban a művészeti elismerést Kovácsné
Fódi Krisztina kórusvezető érdemelte ki.
Kovácsné Fódi Krisztina magyar - ének-zene szakos diplomáját a szegedi Juhász Gyu-

la Tanárképző Főiskolán szerezte 1988-ban
„Kiváló Tanárjelölt” kitüntetéssel. 1995-ben
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán fúvóskarmesteri diplomát szerzett. 2002-ben
német nyelvtanárként diplomázott az ELTE
nyelvtanári szakán, majd ugyanitt 2010ben az ének mesterszakot is elvégezte.
2012-ben szakvizsgát tett. Pályáját főként
az ének-zenéhez kötődően a folyamatos
önképzés jellemzi, számos mesterkurzus
résztvevője bel- és külföldön egyaránt.
1999-től a Zrínyi-iskolában dolgozik.
Irányításával az iskola felsősökből álló
Cantilena kórusa hamarosan KomáromEsztergom megye elismert, kiváló együttesévé vált. Munkája nyomán számos Arany
és Arany Diplomával minősítés birtokosává
vált a kórus, amely mellé többször kaptak
Országos Dicsérő Oklevelet is, többször elnyerték Az Év Kórusa díjat. Jártak Belgiumban, ahol kategóriájuk legjobbjaként Cum
laude 1. díjat nyertek. 2014-ben a Magyar
Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett Országos Katonadal versenyen az Ezüst
minősítés mellé elnyerték a Különdíjat is.
2015-ben és 2016-ban Arany Diplomával
minősítést értek el az Éneklő Ifjúság versenyen.
Kamarakórusával Arany és Kiemelt arany
minősítéseik mellé 2015-ben elnyerték az
Arany Rozmaring minősítést. Egykori tanítványainak kara többszörös Arany minősítésű Pro Musica Énekegyüttes.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
GÁLAMŰSORRAL

2007-ben
vette át az
Arany Diplomával és Országos Dicsérő Oklevellel
azóta többször
elismert,
Év
Kórusa díjas
Kicsinyek Kórusát. 2013ban az olomouci Nemzetközi Kórusfesztiválon Ezüst diplomát nyertek. A Csolnoki
Ifjúsági Fúvószenekar tagjaként és egykori
másodkarnagyaként számos országos és
nemzetközi I. díj, Nagydíj és Karnagyi Különdíj nyertese volt. Munkáját a szakma
számos díjjal elismerte. 2007-ben Az Év
Pedagógusa lett városunkban.
A Rauscher György Díj átadása után Kovácsné Fódi Krisztina kórusainak előadását
hallhatta a nagyérdemű. A Kicsinyek Kórusa, majd a Cantilena kórus lépett színpadra. Megható gesztusként a díjazott kórusvezető a gyerekek között énekelte el a
hangverseny utolsó dalát.
Zongorán Szendi Ágnes kísérte a kórust.
A zrínyis diákok fellépése után az Erkel
Ferenc Zeneiskola Halleluja kórusának
műsora következett. Közreműködött a
Pachelbel vonószenekar, zongorán Kálvin
Balázs kísérte az énekeseket, Farkas Rose
Marie irányításával.

BOTT ÉS CSILLAGOK - AZ ARADI
VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

O

któber 1-én ünnepeltük az Idősek Világnapját a művelődési házban. Dorog Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete meghívta a térség nyugdíjas szervezeteit, hogy gálaműsorral és közös vacsorával ünnepeljenek.
A gálán, a Dorogi Nyugdíjas Egyesület mellett a csévi, a
táti, a csolnoki, a bajóti idősek is műsort adtak: nótáztak,
szavaltak, miután dr. Völner Pál államtitkár és dr. Tittmann
János polgármester köszöntötte a megjelenteket.

A

z aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án. A
Dorogi József Attila Művelődési Házban megtartott
városi ünnepségen ünnepi beszédet mondott dr. Tittmann
János polgármester.
Az idén a Világostól Trianonig tartó időszakot felölelő történelmi emlékezés első részét tekinthették meg a színházteremben az érdeklődők, Bott és Csillagok címmel.
Az előadás alkotó szereplői voltak: Csorba László, Fenyő
Ervin, György Zoltán Dávid, Hartl Bence, Hegedüs Miklós,
Ittzés Gergely és Lévay Jenő.
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MEGEMLÉKEZTÜNK 1956 HŐSEIRŐL ÉS ESEMÉNYEIRŐL

zínházi est, koszorúzás, futónap. Számos program várt mindenkit
az emlékezés hétvégéjén Dorogon. Október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság
1989. évi kikiáltásának napja.
A nemzeti ünnep alkalmából a művelődési ház színháztermébe várták a 20. századi magyar történelem egyik legmegrázóbb eseményére
emlékezőket. A rendezvényen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Tittmann János, városunk polgármestere, akinek
emlékező beszéde után Ébredő sötétség címmel történelmi színdarabot
láthattak az érdeklődők.
A színdarab rendezője Sopsits Árpád, Balázs Béla-díjas színház- és
ﬁlmrendező megidézte az 1952-től kezdődő eseményeket. A darabban a Zrínyi-iskola kórusának tagjai neves színművészekkel - Molnár
Mariann, Kuna Károly, Molnár Csaba és Jászberényi Gábor - léptek
színpadra. Hubácsek Péter zrínyis tanuló is főszereplője volt a darabnak. Kovácsné Fódi Krisztina vezetésével az énekkar szóló és kórus-

A

A Dorogi Futókörösök szervezésében a IV. Országfutáson ismét megmutatta városunk, hogy mennyire sportos Dorog. A Buzánszky Jenő
Stadionban sokan, sok kilométert futottak. Az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából várták csapatok jelentkezését is,
akik 60 kör teljesítésével tiszteleghettek a hősök előtt.

GONDOLKODOM, TEHÁT VAGYOK

mindenki által
ismert szállóigét René Descartes
ﬁlozófus, természetkutató és matematikus
alkotta, aki kora által
adott lehetőségek és
korlátok szerint Európa szinte valamennyi
országában élt és alkotott.
1956. forradalmi és
szabadságharcos eseményeire
gondolva
jutott eszembe fent
idézett mondata, miszerint gondolkodom, tehát
vagyok.
Okos ember volt, tehát tovább gondolkodott és
rájött, hogy a létünket nem csupán gondolkodásunk igazolja.
Érzek, tehát vagyok, mozgok, tehát vagyok, vágyok, tehát vagyok akarok, tehát vagyok.
Filozóﬁai alapvetése így gyorsan eljutott a vagyok, tehát vagyok elemi erejű felismeréséig.
Azóta is ezt valljuk.
Kiegészítve azzal, hogy létem igazolásaként,
amit a legjobban akarok, az a szabadság.
René Descartres szerint „Az igazság az ember
által jelenik meg a világban.” Azaz a világ jelenségeire, összefüggéseire vonatkozó kinyilatkoztatásaink igazságai az emberi szellem alkotásai.
Természetesen nem az igazság teremtéséről,
csupán felfedéséről van szó.
Ezzel az igazság rögtön el is vesztette abszolút
és örök érvényű jellegét.
Meg kellett tapasztalnunk, hogy az igazságok
ereje és tartóssága közmegegyezés tárgya.
Kiegészítve ezt azzal, hogy a hazugság ellentéte nem az igazság, hanem az őszinteség.
Történelmünk és életünk során számos igazság fajtával voltunk kénytelenek találkozni, így a
változó, a fél- és a hittel vallott igazságokkal.
A változó igazságok között találhatóak a
legidőtállóbb felismerések és rendező elvek.
Ezek a legemberibb és legszelídebb igazságok.
Az emberi megismeréssel és bölcsességgel állnak szoros összefüggésben. Az emberi szellem

2016. NOVEMBER

művekkel érzékeltette
a szabadságért küzdő
magyar
társadalom
érzelemvilágát. A megható színdarab megtekintése után a Hősök
terén 23 szervezet helyezte el az emlékezés
virágait a 60 mécsessel
körbevett ’56-os emlékkő előtt.

legszebb alkotásai találhatóak itt. Értéküket a
változások kínjait megélő ember szellemi nagysága is növeli.
A társadalmi, politikai gyakorlat kockázatos
igazságai a valóságot részben megmutató igazságok. Az elhamarkodottan meghirdetett igazságok. Személyek meghasonlásának, közösségek
megosztásának egyre gyakrabban megtapasztalható okozói. A célok által vezérelt gyatra igazságok talmi világa ez.
Az igazságok legveszélyesebb fajtája a hittel
vallott igazság. A valóságérzékelés sérülése, a
valóság tagadása, rögeszméket szolgáló küldetéstudat fanatikus világa. Inkvizítorok, forradalmárok, diktátorok által fennen hangoztatott igazságok melyek nevében tömegeket égettek meg,
kínoztak, akasztottak fel, lőttek agyon, gyilkoltak
meg csatatereken.
Ne álljunk most a vélt, vagy valós igazságok,
hazugságok pólusai közé.
Beszéljünk őszintén forradalmárjainkkal.
Most ne ismételjünk réginek tartott igazságokat.
Most ne próbáljunk új igazságot alkotni.
Ne próbáljunk meg hazugságokat cáfolni.

Mondjuk el forradalmárjainknak őszintén, hogy
a közértelmességen és közjóléten nyugvó közmegegyezés igazságaira vágyunk, és ebben a
körben legokosabban, és legszenvedélyesebben
a szabadságra vágyunk.
Hiszen tudjuk már, hogy mit jelent a forradalmi
diktatúra, a szocialista demokratikus centralizmus, és gyűlnek tapasztalataink az illiberális demokráciára vonatkozóan is.
Megtapasztaltuk már, hogy a demokrácia szó
mellé illesztett jelzők, fosztó képzőként működnek.
Tudjuk, hogy a szabadság óriási felelősség
vállalás, hogy éppen ezért tömegek rettegnek a
szabadság vállalásának terhétől.
Tudjuk, hogy éppen ők azok, akik a diktatúrák
társadalmi, népi táptalaját adják.
Tudjuk, hogy a változó igazságok világában nehéz az úttalálás, de azt is tudjuk, hogy ezek az
igazságok az emberi megismeréssel és bölcsességgel állnak szoros összefüggésben és az emberi szellem legszebb alkotásai.
Tetézve mindezt azzal,
Descartres–t idézve, „az

hogy

újra

René

ember félelmetes
felelőssége, hogy létezzék a világban igazság.”

A történelmi emlékezés méltóságához illően
próbáljuk meg forradalmárjainknak őszintén elmondani, hogy forradalmaink és szabadságharcaink igazságának, értékének a megítélésében
nehéz helyzetben vagyunk, hiszen bukásaink és
megaláztatásaink kiváltotta érzelmek, indulatok
akadályozhatják az elfogulatlan megítélést.
Mondjuk el forradalmárjainknak őszintén, hogy
a napjainkban hirdetett folyamatos forradalmak,
eltompították a forradalmak feltétlen tiszteletéhez, nélkülözhetetlen társadalmi érzékenységünket.
Mondjuk el forradalmárjainknak őszintén, hogy
a XX. század forradalmainak és velük rokon lelkű totalitárius rendszereinek ﬁlozóﬁai alapjai és
politikai gyakorlatai mély ellenszenvet váltottak
ki bennünk. Fájdalommal tölt el bennünket az
emberről való gondolkodás durvulása és pusztulása. Aggodalommal tölt el bennünket a modernitás és az erőszak bármely formájának lehetséges szövetkezése. Csalódtunk a hittel vallott
igazságok valóságot nem észlelő, vagy tagadó,
gátlásaikat vesztett, mindent feláldozni képes
megszállottjaiban.
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És mint volt a múltban, még lehet a jövőben is,
hogy mindezért felkelni, lázadni, és ha a sors azt
méri ránk, akkor halni kell.
Dorog, 2016. október 23.

Dr. Tittmann János
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I. TÉRSÉGI GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL: JÓ HANGULAT, ÍZEK, ÁLDOMÁS

E

gyüttműködés, fejlődés, kulináris élvezetek. Ezek az I. Térségi Gasztronómiai Találkozó kulcsszavai. A kézműves ételek,
termékek készítői, a térség polgármesterei
a nyergesi Németh Pincében találkoztak, a
Dorog és Térsége Turizmus Egyesületnek köszönhetően. Az eseményen a házigazda város
polgármestere, Mihelik Magdolna üdvözölte a
megjelenteket, ahogy tette Németh András, a
mediterrán pince és közösségi tér tulajdonosa
is.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke
hangsúlyozta a turizmus jelentőségét. Szükséges az összefogás azért, hogy kialakuljon
a Komárom-Esztergom megyei tudat az itt
élőkben. Ugyanakkor a néhány évvel ezelőtt
megalakított Duna-Gerecse Turisztikai Nonproﬁt Kft. – amelyhez a Dorog és Térsége
Turizmus Egyesület nemrégiben csatlakozott
– célul tűzte ki azt is, hogy az átutazókat megyénkben tartják, intenzív, különleges programokat kínálnak számukra. Ehhez a stratégiához kiválóan illeszkednek a dorogi tervek, az
aktív turizmus és a nemzetiségi hagyományok
bemutatása.
Dankó József alpolgármester, a mentor ön-

EURÓPAI NYELVEK
NAPJA DOROGON

G

ood morning, Guten Tag, szia…
Számos nyelven hangzott el
a köszöntés és még sok hétköznapi
mondat október 15-én az Eötvös iskolában. Ünnepeltek az intézményben. Az Európai Nyelvek Napján az
iskola vezetője, Vig Attila a megnyitón
hangsúlyozta: az eligazodáshoz, mindennapi életünkhöz hozzátartozik a
magyar és az idegen nyelvek ismerete. Mondatait hazai költőktől, íróktól
kölcsönzött gondolatok támasztották
alá, majd versek, dalok formájában
mutatták meg a tanulók mennyire
fontos az idegennyelv-ismeret.
Szeptember 26-án ünnepeljük a Európai Nyelvek Napját. Ez a nap Európa
nyelvi sokszínűségét állítja reﬂektorfénybe. Kontinensünk nyelvi kaleidoszkópját 200-nál is több európai nyelv,
24 hivatalos uniós nyelv színesíti.

kormányzat, Dorog vezetősége nevében kiemelte, a kultúra és gasztronómia találkozása
nem idegen tőlünk, amelynek régre nyúló hagyományai vannak városunkban: Dorog a középkorban az esztergomi királyok szakácsainak adott otthont. A kiváló rendezvények, az
innovatív kezdeményezéseknek köszönhetően
Dorog és térsége ismét felkerülhet a gasztrokultúra térképére is.
Az egyesület új termékéről, a 2017 januárjától igénybe vehető Piknikkosár
Programról Szekér Zoltán tartott előadást. Szólt a Dorog és
térsége által kínált csomagokról, a Pilisi Túráról a barlangászatról, a síelés és wellness aktív kikapcsolódási lehetőséget
nyújtó szolgáltatásairól.

szakmai minősítő rendszerrel, Fogyasztóbarát Védjeggyel és egységes Áldomás márka
arculattal rendelkezik.
Végül a termelők személyes beszélgetések
keretében mutatták be ízletes termékeiket,
a házi réteseket, a mézkülönlegességeket, a
levedulaszörpöt, a Ludvai Anita műhelyéből
kikerülő csokoládékat, hústermékeket és a
térség ﬁnom borait, amelyekből bőséges kóstolót kaptak a vendégek.

Gyaraki Zoltán az egészségtudatos termékeket kínáló Áldomás programot ismertette a
megjelenteknek. Az Áldomás
egyben egy közösségi márka és
egy védjegyrendszer. Az életminőséget javító táplálkozás
elvét szem előtt tartva, szigorú

WERSRONTÓ WORKSHOP, KISKOSÁR ÉS
KUTATÁS A KÖNYVTÁRI NAPOKON

O

któber elején rendezték meg a 10. Országos
Könyvtári Napok programsorozatát, amelyhez csatlakozott a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár.
Kovács Lajos helytörténeti előadást tartott legújabb
kutatásai alapján, majd a könyvtárban 16 gimnazista vállalkozott a Kele Fodor Ákos vezette Wersrontó
Workshop-ra. A foglalkozás alapgondolata az, hogy
a magyar irodalom legzseniálisabb verseinek (jelen
esetben Nagy László Ki viszi át a szerelmet? c. versének) nagyszerűsége érzékletesebb, könnyebben
belátható, ha megtapasztaljuk, hogy milyen egy igazán rossz versszöveg. Október 7-én a
Zöld könyvtár témakörben Horváth Zoltán tartott Kiskosarad mit rejt? címmel hasznos és
gyakorlati tanácsokat is tartalmazó előadást az egészséges táplálkozás témakörében, és
egyben bemutatta a Kiskosár bevásárló-közösséget is.

I

CÉL A FIATALOK AKTIVITÁSÁNAK NÖVELÉSE

fjúságért Szakmai Turné címmel szakmai műhelytalálkozót tartottak október 12-én a
művelődési házban közművelődési szakemberek részvételével. Köszöntőt mondott dr.
Tittmann János polgármester. Cserteg István megyei ifjúságszakmai koordinátor hangsúlyozta: a térségi találkozók célja a „jó gyakorlatok” bemutatása, átadása, megbeszélése a
ﬁatalok aktivitásának növelése érdekében.
Az Agora Start Tehetségpont és Ifjúsági Iroda szolgáltatásairól Szénási Pál közösségfejlesztő beszélt, majd a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai munkáját Hornyák Pálmai Éva területi
koordinátor mutatta be. A résztvevők az előadások
után kerekasztal megbeszéléseket folytattak a hallottakról. A dorogi ifjúságszakmai találkozón pedagógusok, intézményi munkatársak és civil szervezetek vezető vettek részt. Dorog és környéke számos
jó gyakorlattal rendelkezik a ﬁatalok programjai
kapcsán. Érdemes ezeket az országos példatárba is
elhelyezni a jövőben.
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TESTÜLETI HÍREK

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2016. november 24-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő november hónapban telefonon, valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés
alapján tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési
Házban. Egyeztetés: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban tartja fogadóóráját november 23-án 16-17
óra között, valamint december 7-én szintén 16-17 óra között.
Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen is
elérhető: 30/296-9711, ﬁnta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőﬁ iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető:
30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő november hónapban
telefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja
fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Időpont
egyeztetés: 70/367-10-99, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros
keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában
(Intézmények Házával szemben). Időpont egyeztetés: 70/6022985
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő november 23án, 16-17 óra között az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja
fogadóóráját.

DOROG LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN
Szeptember 26.-október 25.
4,50 μg/m3
125, μg/m3
3,60 %-a

1.

Kéndioxid (SO2)átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

2.

Nirogénoxid (NO2)átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

16,30 μg/m3
85, μg/m3
19,18 %-a

3.

Szénmonoxid (CO)átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

691,00 μg/m3
5000, μg/m3
13,82 %-a

4.

Ózon (O3) átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

5.

Ülepedő por (PM10) átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

47,67μg/m3
120, μg/m3
39,72%-a
24,90 μg/m3
50,00 μg/m3
49,80 %-a

Határérték túllépés nem történt.
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: dr. Tittmann János polgármester, Főszerkesztő: Madarász
Tímea, Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 42. Telefon: 33/738-739,
E-mail: varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2016. december 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940, Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Dorog Város Képviselő-testülete október 28-án az alábbi napirendekről döntött
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2) Dorog Város Önkormányzatának 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2016. (II.05.) számú rendelet módosítása
3) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.
(X.28.) rendelete a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a ﬁzetendő térítési díjakról
szóló 10/2012.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
4) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.
(X.28.) rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről szóló 4/2012.(II.24.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
5) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
6) Dorogi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
7) Kincstári Szervezet alapító okiratának módosítása
8) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása
9) Dorog Város Egyesített Sportintézménye alapító okiratának módosítása
10) Dorogi József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
11) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum alapító
okiratának módosítása
12) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
13) Dorogi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása
14) Dorogi Petőﬁ Sándor Óvoda alapító okiratának módosítása
15) Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda alapító okiratának módosítása
16) Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződése
17) Dorog, Mária utca – „Zöld város kialakítása” pályázat
18) Visszavásárlási jogról való lemondó nyilatkozat
19) A 2016. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése és napirendjének meghatározása
20. Dorog-Zsére-(Alsó)Csitár Interreg pályázaton való részvétel
21. A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum „EFOP3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázaton való részvétele
Zárt ülés
A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 2016./17. I. féléves
támogatása
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a
város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján
olvashatják.

KÖZMEGHALLGATÁS
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24én 16 órakor közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal „A” épületének dísztermében.
A közmeghallgatás napirendje:
1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése teljesítéséről.
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi felújításairól, beruházásairól.
3.) Tájékoztató a 2017. évi tervekről.
4.) Egyebek
Dorog, 2016. október 12.
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polgármester
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KŐRIS-LIGET SZÜLETETT A
KIS-STÁRZSA-HEGY TÖVÉBEN

A

„

Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi
Egyesület
(BEBTE), a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen közösségformáló-természetvédelmi célú faültetést szervezett
október 1-jén a nemzeti park
kertvárosi oktatóközpontjának szomszédságában.
A felhívásra nem kevesebb
mint 105 család, közösség,
iskolai osztály, civil szervezet és párt jelentkezett.
A jó idő és a remek program összehozta az embereket, ami a
csemeték utógondozásában is megnyilvánul. A BEBTE az akció
sikerén felbuzdulva az ültetést - bár kevesebb csemetével - november 19-én megismétli. A jövőben pedig reményeink szerint
rendszeressé válnak a hasonló programok.

Lieber Tamás

SIKERESEK A DOROGI UTÁNPÓTLÁS TENISZEZŐK

A

Dorogi ESE Tenisz Szakosztály utánpótláskorú játékosainak eredményei a Felvezető körverseny döntőjében:
Lány 12 éves korosztály I. helyezettje: Kajtár Luca
Lány 14 éves korosztály I. helyezettje: Tóth Anna
Lány 17 éves korosztály I. helyezettje: Kárpáth Katalin
Fiú 10 éves korosztály IV. helyezettje: Bokros Gergő
Fiú 12 éves korosztály III. helyezettje: Ladányi Csongor
Az Ifjúsági Reménységek Tornáján Bokros Gergő első helyezést
ért el.
A Dorogi ESE meghívásos férﬁ verseny eredménye:
Az országos bajnokság harmadosztályában (OB III.) játszó felnőtt férﬁ csapatunk csoportjában a 6. helyen végzett.
A szakosztályok közötti pontversenyt a Dorogi ESE nyerte.
Az „A” kategória bajnoka:
Nagy Tamás
2. Kardos István
3. Kiss Zoltán
3. Kreitner Ákos

PILISI BICAJNAP:
tekerés, kóstolás, hagyományteremtő közösségépítés

A „B” kategória bajnoka:
Kertész Tamás
2. Fekete József
3. Rezsőﬁ Péter
3. Dr. Faluvégi Zsolt

T

érségi összefogás, szuper hangulat, számtalan ﬁnomság” - az első három
gondolat, ami eszembe jut
az október 8-án, szombaton
megrendezett, nagy sikerű
Pilisi Bicajnapról. A csípős
reggel ellenére, csaknem 100
induló tekert 4 csoportban, 5
túravezető segítségével a pilisi dombok közt. A hagyományteremtő céllal megrendezett
turisztikai és sportrendezvényen minden résztvevőnek lehetősége nyílt helyi termelők által készített ﬁnomságokat megkóstolni a túraútvonal mentén kialakított kóstolópontokon. Dorogon az
ÉdesKrémes illatos rétesei és a Casa Luigi Pizzéria pizzás csigái,
Kesztölcön a Szivek Pince borai, Pilisi Levendulaszörp, Piliscséven
Sajtos Patkó, sajt- és mézkülönlegességek az Apis-Farm jóvoltából, valamint frissen préselt must várta a kerékpárosokat. Piliscsabán pedig pogácsát és édességeket kóstolhattak a leghosszabb
túrára vállalkozók.
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem az előkészületekben és lebonyolításban résztvevő kedves partnereink munkáját,
akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény. Szeretném kiemelni a Sítechnika Kft. proﬁ csapatát, a Kesztölci Borklubot, a Piliscsévi Pincefalu Egyesületet, Dorog Város Egyesített Sportintézményének munkatársait és a négy résztvevő település - Piliscsaba,
Piliscsév, Kesztölc és Dorog önkormányzatát.

Simon Petra
TDM Manager

KEDVES SZÜLŐ!
KEDVES ZENEISKOLÁS NÖVENDÉK!

Slavoczki Ferenc, szakosztályvezető

BÁNYÁSZNAPI EMLÉKKUPÁN
SZERVÁLTAK
A 66. Bányásznap vasárnapján szűk családi körből útjára indított „Nyuszi Emlékkupa” elnyeréséért 18 meghívott teniszező
gyűlt össze a dorogi tenisz centrumban. A 9 vegyes-páros közül remek hangulatú körmérkőzéseken kialakult döntő játszma
tiebreak-kel ért véget. A pálya előkészítése és a meccsek közbeni gondozása minden résztvevő legnagyobb megelégedésére
kifogástalan volt, köszönhetően az évtizedek óta szakosztályvezető Slavoczki Ferencnek. Egyetértettek abban a résztvevők,
hogy hagyományteremtő céllal minden Bányásznap vasárnapján megrendezik a meghívásos versenyt
Az emlékkupa végeredménye:
I.helyezett, a kupát egy évig őrző nyertes páros:
Pallagi Ilona-Pánya Sándor
II.helyezett:
Moravecz Márta-Gütler Miklós
III. helyezett: Palaga Judit-Varga András
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Egyesületünk vezetősége elhatározta, hogy támogatni kívánja zenekarunk zenész utánpótlását.
Ennek érdekében a következő lépéseket kívánja megtenni:
•

a térítési díj ﬁzetésének átvállalásával támogatni szándékozik a zeneiskolai képzést olyan növendékek esetén, akik
zeneiskolai képzésük során a fúvós zenekarban használt
hangszert választanak ( fa- és rézfúvós, ütős ).

•

a képzéshez szükség esetén - amennyiben zenekarunk rendelkezik olyan hangszerrel -térítésmentesen biztosítana
hangszert

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy egyesületünkkel
megállapodjanak a feltételekben.
Bővebb információért keressék vezetőségünk tagjait:
Bohner Antal elnök

+36304230916

Máté Vivien titkár

+36703260658

Hoós Sándor karmester

+36307580078

E-mail címünk: dorogizenekar@freemail.hu
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KEMPOS SIKEREK AZ
ORSZÁGOS DÖNTŐN

A

z Újfehértón
megrendezett Kempo Országos
Bajnokság döntőjén
részt vett a Fighting
Kempo Esztergomkertváros csapata,
melynek dorogi versenyzői erőn felül
teljesítettek. A csapatverseny negyedik
helyét kiváló egyéni
eredményekkel koronázták meg. Deák
Ferenc 3 aranyérmet
szerzett light contact, submission és semicontact versenyszámokban
és ezzel a Fighting Kempo csapat legeredményesebb versenyzője lett.
Szendrei Rebeka a nála 7 kilóval nehezebb ellenfelével szemben is
meg tudta nyerni a döntőt és így full contact országos bajnok lett. További eredmények: Takács Martin light contact és submission 1. hely,
full contact 2. hely. Bakk Eszter semi contact és full contact 1. hely,
light contact 2. hely. Baris Lajos light contact és submission 1. hely,
full contact 2. hely. Taba József full contact 1. hely, light contact 3.
hely. Nagy Levente light contact , full contact és submission versenyszámokban egyaránt ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon.
Felkészítő edzők: Pokorni Gábor, Pokorni Ádám és Pokorni Gáborné.
Gratulálunk az egész csapatnak!

DIÁK RANGSORVERSENYEN
ELSŐ A DOROG CSAPATA

H

osszú évek után ismét versenyt rendeztek Jászapátiban, méghozzá a diák korosztály egyetlen szabadfogású
rangsorversenyét az őszi szezonban. A megmérettetésre szép
számmal gyűltek össze a ﬁatalok, akik tizennégy súlycsoportban
küzdhettek meg a dobogós helyezésekért. Az aranyérmek közül
végül a legtöbbet a Dorogi NC csapata szerezte meg, hiszen három súlycsoportban is nyerni tudtak.
Dorogi eredmények:
32 kg: Keppler Adrián 1. hely
35 kg: Lévai Levente 2. hely
38 kg: Kovács Gábor 1. hely

42 kg: Hódi Bálint
3. hely
58 kg: Kovács Gergely 1. hely
63 kg: Bazsó Adolf
3. hely

GÓL NÉLKÜLI DÖNTETLEN:
PONTOT HOZTUNK FELCSÚTRÓL
A
védekezésre
koncentrált a Dorogi FC Felcsúton,
a Puskás Akadémia ellen, október
30-án vívott mérkőzésen. Több száz
dorogi szurkoló érkezett a meccsre.
A szurkolók fergeteges hangulatot teremtettek a stadionban. Az első félidőben a mezőnyfölényben játszó felcsúti alakulat előtt adódott több lehetőség. A
második félidőben még inkább nyomás alatt tartották csapatunkat.
A meccs vége felé viszont sikerült néhány kontratámadást is végigvinni. Eredményes védekezéssel és a taktikai utasításokat szigorúan
betartva, sikerült elhoznia a Dorogi FC-nek egy pontot Felcsútról.
További részletek: dorogifc.hu

FELHÍVÁS
Tisztelt Dorogiak!

2017 májusában emlékezünk meg a dorogi német nemzetiség kitelepítésének 70. évfordulójáról. A sorstragédiáktól sem kímélt történelmi időszakra emlékezve a dorogi svábság történetéről könyvet
készíttet Dorog Város Önkormányzata. A széleskörűen feldolgozott
dokumentumokkal, fotókkal alátámasztott kiadvány elkészítéséhez
kérjük az Önök segítségét!
December 1-ig a városi könyvtárba fotókat, dokumentumokat várunk, amelyek az elmúlt évszázadban a Dorogon élő svábok szokásait, népviseletét, hétköznapjait örökítették meg. A fotókat szkennelés
után visszaadjuk a tulajdonosoknak.

November 8-án, kedden irány a Kristály Szépségház, ahol reggel 9 órakor Kummer Balázs vezetésével kezdődik a Pilates
Torna.
November 15-én, kedden reggel 8 és 12 óra között ugyancsak a
Kristály Szép-ségházban sóterápia várja a látogatókat, hogy
megelőzzük a légúti megbe-tegedéseket.
November 19-én, szombaton reggel fél 9 és délután 1 óra között
kipróbál¬hatjuk a vibrációs trénert a Kolibri Alakformáló
Szalonban. Az IntensiFit című program során a főcél a résztvevők vérkeringésének és anyagcseréjének ja¬vítása, no
meg a kellő méregtelenítés. Természetesen, ahogy ezt már
a ta¬pasztalt törzstagok tudják, az összes program ingayenesen látogatható.
November 24-én, este 6 órakor kezdetét veszi a mindent elsöprő év¬záró buli, amelyen a MindenKor Mozgásban sorozat
szakemberei és trénerei jelen lesznek egy nagy, közös torna erejéig. Sztárvendég is érkezik: az egészséges életmód
és a sport koronázatlan királya, Katus Attila is vendége lesz
az évzáró bulinak. A nagyszülők gyerekeikkel és unokáikkal
együtt vehetik kim a részüket a közös mozgás örömeiből.
És persze, a program szülte ismeretségek és barátságok is
erősödhetnek a minden ízében családias és a szó legszorosabb értelmében lendületes évzárón.

Köszönjük segítségüket!

Madarász Tímea
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